
Helyi örökségeink, emlékeink megőrzése kapcsán született meg a gondolat Lengyel György polgármesterben, 
hogy az egykor a kardoskúti pusztán élt emberek, népiskolai tanítók és tanulók emlékére emlékoszlopokat 
állíttat.
 
A gondolaton túljutva megkezdődött ezeknek a helyeknek a konkrét kijelölése. Az elmúlt hetekben a polgármester 
az Aranyadhalmi iskola és a Barackosi olvasókör területét kereste fel idősebb kardoskútiak segítségével, mivel 
a településhez tartozó valamennyi népiskola, olvasókör és egyéb fontos közösségi helyszínek pontos helyét a 
közeljövőben egy-egy emlékoszlop jelzi majd. Ezeken az oszlopokon a mai modern okostelefonok segítségével 
fontos információkhoz juthatnak az érdeklődők, az oszlopokon feltüntetett QR-kódok segítségével. A kódok 
elkészítésében Varga Pál alpolgármester nyújt szakmai segítséget. Az emlékoszlopok felállításához a Kardoskút 
Községért Alapítvány április hónapban százezer forint hozzájárulást szavazott meg. A település polgármestere 
ezennel felhívással él mindazokhoz, akik szeretnék az emlékoszlopok állítását anyagiakkal segíteni. A felajánlók a 
Kardoskút Községért Alapítványon keresztül megtehetik ezt banki átutalással az alábbi számlaszámra: 10402647-
26414991-00000000 , a megjegyzésbe kérjük beírni „emlékoszlop állítás támogatása”. Emellett személyesen is 
lehet az alapítványhoz befizetni, ehhez kérjük, keressék telefonon Ramaszné Tóth Ibolya kuratóriumi elnököt, 
a 06-70-572-68-52-es számon.
 
Továbbra is kérünk mindenkit, akinek van a tulajdonában a település múltját, életét bemutató régi fotó, egyéb 
dokumentum, szíveskedjen a hivatalba bevinni Lengyel György polgármesterhez. A digitalizálás után ezeket 
természetesen visszaadjuk.

Vargáné Neller Borbála

Fotók: VP

Múltra épülő jövő - emlékoszlopok a pusztában. 
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Messzire utaztak a babák - Egy babakiállítás margójára
Kisné Károlyi Mariann körzeti 
ápoló hét év óta szenvedélyesen 
gyűjti a porcelánbabákat, amelyek-
ből április 1-e és április 15-e között 
Budapesten időszaki kiállítás nyílt. 

Mikor és kiben született meg a gon-
dolat, hogy a fővárosban is bemutasd 
a babákat?

A gondolat Verasztó Lajosé, aki vé-
letlenül tért be a tavalyi kiállításom-
ra. Ahogyan ő mondta: „Bementem 
illemből és kijöttem szenvedéllyel”. 
Szó szót követett, majd azt mondta, 
ezek a babák és a kiállítás olyan 
színvonalú, hogy érdemes lenne 
Budapesten a Király utcában is 
bemutatni.

Hány babát láthatott a nagyközön-
ség?

Pontosan 216 babát vittünk fel a 
kiállításra. Nem volt egyszerű a 
szállítás. El kell, hogy mondjam, 
kizárólag Verasztó Lajos és Hencsei 
Kálmán műértése, a széphez való 
hozzáállása miatt mondtam igent 
erre a kiállításra. Lajos és Kálmán 
a barátaiknak, ismerőseiknek sze-
rették volna megmutatni a gyűjte-
ményemet, amelynek a fogadtatása 
meglepő és szívet melengető volt.

Hogyan élted meg a budapesti meg-
nyitót?

Lajos egy interaktív megnyitóval 
lepett meg, mondandójában benne 
volt a lokálpatriotizmus, a falunk és 
az emberek tisztelete. A megnyitót 
Lajos és Kálmán nagyszerűen ösz-
szekötötték Koltai Lajos operatőr, 
filmrendező 70. születésnapjának 
ünneplésével. Számomra megtiszte-
lő, hogy az ünnepelt is a megjelentek 
között volt és elismerő szavakkal 

illette falunkat, Kardoskutat és a 
gyűjteményemet.

A babakiállítás kapcsán telefonon 
kerestem meg Verasztó Lajost, a 
kiállítás házigazdáját, aki a követke-
zőket nyilatkozta: - „Fantasztikusan 
jó volt, örültem, hogy ilyen szere-
tettel fogadták a kiállítást, férfiak és 
nők egyaránt. Volt már nálunk több 
kiállítás, de a legőszintébb, legszebb, 
legsikeresebb talán ez a babakiállí-
tás volt mindeddig. Elmondhatom, 
hogy alig volt még ilyen élményem 
itt, és természetesen szépen és si-
mán lezajlott minden. A kiállítást 
megtekintette az ismert rendező, 
tévés szerkesztő Ráday Mihály és 
textiliparművész felesége, Ruttka 
Andrea is, akik elragadtatással 
beszéltek róla. Velünk volt ezen az 
estén Hirtling István színművész 
és Rúzsa Magdi, több közismert 
személyiség mellett. Végezetül úgy 
gondolom, ha Mariann hajlandó 

lenne rá, akkor szívesen rendeznék 
újra egy kiállítást a babáinak, de arra 
már - mondjuk úgy -, a televíziót is 
becsődíteném.”

Végezetül a kiállítás vendégkönyvé-
ből két gondolatot idézünk:

„Aki a „játékot” megőrzi, az életet 
vigyázza!!”
Hirtling István színész

„Fájdalmas feladat: Kimondani, 
hogy vége ennek a gyönyörűségnek. 
Szerény kis életem legnagyobb élmé-
nyei között van ez a kiállítás. Adja 
az ég, hogy jövőre, veletek ugyan 
itt. KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNJÜK 
NEKTEK BABÁK, Kisék, Andreáék.
Aztán találkozzunk Kardoskúton is, 
méltó környezetben, megbecsülés-
ben, szeretetben.”
Verasztó Lajos

Vargáné Neller Borbála

Fotó: Kis család
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2016 februárjában megtörtént a civil szervezetek részére 
a pályázati kiírás, amelynek eredményeképpen három 
szervezet nyújtott be pályázatot: a Kardoskúti Faluszé-
pítő és Turisztikai Egyesület 400.000 Ft, a Kardoskút 
Községért Közalapítvány 250.000 Ft, a Magyar Vö-
röskereszt Békés Megyei Szervezete 50.000 Ft összegű 
támogatásban részesült. 

Február hónapban helyi rendelet módosításával a 
községi mérleg használata kapcsán a mázsálási díjak 
kismértékben emelkedtek, tekintettel arra, hogy 2002 
óta nem történt emelkedés. A jelenlegi mázsálási díjak:

sertés 30 kg alatt 118+ÁFA Ft/db (150 Ft)
sertés 30 kg felett 197+ÁFA Ft/db (250 Ft)
szarvasmarha   394+ÁFA Ft/db (500 Ft)
borjú, csikó   236+ÁFA Ft/db (300 Ft)
juh, kecske   157+ÁFA Ft/db (200 Ft)
ló    394+ÁFA Ft/db (500Ft) 

2016. január 1-től egy jogszabály változás következtében 
az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, 
védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt 
megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű 
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 
nem haladja meg. Kardoskút Község Önkormányzata 
élt e törvény adta lehetőséggel, és ennek megfelelően 
módosította a helyi rendeletét. 

A márciusi soron következő testületi ülés keretében 
a képviselő-testület felülvizsgálta intézményeinek 
működtetését, és úgy döntött, hogy a Kardoskúti 
Napköziotthonos Óvoda és a Móra Ferenc Művelődési 
Ház és Községi Könyvtár továbbra is önálló intézmény-
ként működjenek tovább.

Április hónapban soron kívüli ülés keretében döntött 
a testület, hogy a vidéki térségek településképét meg-
határozó épületek külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése célterületen belül pályázatot nyújt be.
Az áprilisi soron következő ülés keretében a testület 
elfogadta a “Kardoskút Községért” és az “Év embere” 
kitüntetés adományozása céljából kiírt ajánlattételi 
felhívást. Az eddigi hagyományoktól eltérően idén már 
két kategóriában lehet jelöléseket tenni, legkésőbb 2016. 
május 31. napjáig.

Fekete Zita

Önkormányzati hírek
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Közérdekű információk és elérhetőségek: 
 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járá-
si Hivatalának ügysegéde elérhető a Község-
házán, a tanyagondnoki irodában, minden pá-
rat lan hét péntekén 8:00-10:00 óra között .

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Hévvíziné 
Hadabás Rita falugazdász ügyfélfogadási rendje: a 
művelődési házban, minden héten pénteken 8:00 – 
14:00 óra között. Elérhetőség: 06/30/330-0404

Újságunk hasábjain az elkövetkezendőkben szeretnénk 
hírt adni a községben történő fontos családi események-
ről, úgymint házasságkötés, kerek házassági évfordulók, 
gyermek születése illetve az elhalálozások. A hivatalban 
az anyakönyvi ügymenet során illetve a szerkesztőség 
egyéni megkeresésével lehetőséget szeretnénk biztosí-
tani ahhoz, hogy írásbeli nyilatkozatuk alapján meg-
jelenhessenek a fenti események lapunkban. Emellett 
örülnénk, ha beszámolhatnák a településen élő tanulók 
kiemelkedő tanulmányi-, sport- és egyéb sikereiről is. 
Ehhez kérjük a segítségüket, információikat e-mailben 
az ujsag@kardoskut.hu címre vagy telefonon, a 06-70-
520-3033-as számra.

Kedves Olvasó!

Örömmel adunk hírt Károlyi László és neje 
55. házassági évfordulójáról, akik 1961. május 20-
án fogadtak egymásnak örök hűséget. További bol-
dog, szeretetben és jó egészségben eltöltött hosz-
szú életet kívánunk nekik, családtagjaik körében!
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Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola által 
elnyert „ÖKO-BRÜCKE” nemzetközi projekt keretén 
belül, összesen hatvan gyermeknek és fiatal felnőttnek 
nyílt lehetősége, hogy megismerje az alföldi életet, mely-
nek egyik állomásaként az egyesületünk szervezésében 
Kardoskutat látogatták meg. A szomszédos Románián 
kívül Lengyelországból és Törökországból is érkeztek 
tanulók, akiket falunkban Lengyel György polgármester 
üdvözlő szavai után, a Bodrogi házaspár vezetett végig 

az Oncsa Ház kiállításán, megismertetve velük az egy-
kori pusztai élet eszközeit. A délelőtt további részében 
a Kardoskúti Múzeumban és a Sóstói-telepen a környék 
növény- és állatvilágát tekinthették meg a vendégek ter-
mészetvédelmi őr vezetésével, majd a szemfülesebbek a 
megfigyelőtornyokból akár saját maguk is lencsevégre 
kaphatták a Fehértó madarait. Így nem csoda, hogy a 
mozgalmasan eltöltött órák után, mindenkinek jólesett 
a „madárlátta” közös ebéd.                                Radics Vivien

Második alkalommal rendeztük meg Pusztaközpont-
ban hagyományőrző Majálisunkat, a Faluszépítő és 
Turisztikai Egyesülettel közösen.

Régi május elsejék hangulatát idézte a piknik: főzési 
lehetőséget biztosítottunk családoknak, baráti tár-
saságoknak. Készült többféle pörkölt, gulyás, töltött 
káposzta, de sütöttek grillkolbászt, báránybordát is. 
Aki nem főzött, a büfében kaphatott retró sült kolbászt 
vagy virslit. A színpadon 11 órától este nyolcig tartottak 
a programok: a gyerekeket a „Mint a vöcsök”, majd a 
„Vackor” együttes szórakoztatta, a felnőtteknek pedig a 
Sirokkó, majd a Rockefeller zenélt. Szabadtéri játékokat 
egész nap lehetett játszani: volt lengőteke, kacsadobá-
lás, rodeóbika verseny, horgászat, lábtengó, trambulin. 
Nagy sikere volt a táncháznak és a családi elmebaj-
nokságnak is.  Kézműveskedni is lehetett: készültek 
különböző anyák napi ajándékok, karkötők, képeslapok.
Estére gazdára lelt az összes kacsa és a teke főnyeremé-
nye, a bárány. Elfogyott a piros lufi és a csapolt sör is. 
Minden résztvevő nagyon jól érezte magát. Remélem, 
jövőre még többen leszünk! Köszönjük támogató-
inknak: Szabó Gyulának és Szemenyei Sándornak, 
valamint a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezetnek, 
illetve minden közreműködőnek, aki munkájával segí-
tette a rendezvény megvalósulását. 

írta: Terjékné Kaposi Andrea, 
Fotók: Terjék Netta és Tiba Boglárka

Három ország apraja és nagyja látogatott Kardoskútra

A művelődési ház május 29-én, vasárnap 10 órától 18 óráig rendezi meg a Kardoskúti Gyereknapot a Március 
15-e téren. Ugrálóvár, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, fagyi és sok-sok játék várja a gyerekeket.

Kardoskúti Gyereknap a Március 15-e téren.

Hagyományőrző majális, második alkalommal
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Több, mint három milliós felújítás
A Nemzeti Kulturális Alap, a Békés Megyei Könyvtár 
és Kardoskút Község Önkormányzata támogatásával 
több, mint 3 millió forintból újult meg a Művelődési 
Ház könyvtára. Kicseréltük a bejárati ajtót, az összes 
könyvespolcot, számítógépes asztalt, a lámpákat.  Új 
székeket, ülőpárnákat, függönyöket, szőnyegeket vásá-
roltunk. Vidám, várat formázó gyereksarkot alakítot-
tunk ki, ahol játszani is lehet. A könyvtár folyosóján új 
újságtartó polcokat helyeztünk el. Az átadó ünnepségre 
március 23-án délelőtt került sor a megyei könyvtár 
munkatársai és Soós Emőke bábművész - mesemon-
dó közreműködésével, akit tátott szájjal hallgattak az 
óvodások is.  Reméljük, hogy a beiratkozók számának 
növekedése is fogja tükrözni a felújítás hasznosságát!

Terjékné Kaposi Andrea, fotó: Kocsis Péter

Őrizzük saját hőseink emlékét
Kiállítás és emlékműsor Kardoskúton, az I. világhá-
ború 100. évfordulója alkalmából

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat segítsé-
gével az első világháború 100 éves évfordulója alkal-
mából ráirányítottuk a figyelmet az I. világháborús 
eseményekre. A március 31-én megnyitott kiállításon 
bemutattuk a falu lakosságának, hogy itt a településen 
milyen emlékeket őrzünk ebből a korszakból. Elkezdtük 
összegyűjteni a lakosoknál rejlő relikviákat, emlékeket. 
Kezdeményezésünknek nagy sikere volt: egy ember-
ként mozdult meg a település lakossága, előkeresték a 

rég elfeledett képeslapokat, leporolták a dédapa lovas 
huszár fényképét, lehozták a padlásról a katonaládát, 
a csajkát, sőt még egy hadifogságban íródott napló is 
elkerült. A MERIDUM Kulturális és Művelődési Köz-
hasznú Egyesület tagja, Szanka József rendkívül nagy 
szakértelemmel beszélt egy rendhagyó történelemóra 
keretén belül a kiállított tárgyakról, amelyeket az egye-
sület bocsátott a rendelkezésünkre. Tablóik a Szegedi 
46-os Gyalogezred történetét dolgozták fel, ahová az 
összes pusztai lakos is be lett sorozva, mivel akkor még 
Kutaspuszta Csongrád megyéhez tartozott. 

Terjékné Kaposi Andrea, fotók: Terjék Netta
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A vér gyógyító szerepe régóta 
ismert tény. Aki adott már vért, 
az tudja, hogyan zajlik a véradás.

Szeretnénk a köszönetünket és 
tiszteletünket kifejezni mindazok-
nak az önkéntes véradóknak, akik 
társadalmi felelősségvállalásukkal 
gondoskodnak a vérre, vérkészít-
ményre szoruló embertársaikról.

Magyarországon évente több mint 
400 ezer véradás történik, amely-
ből az Országos Vérellátó Szolgálat 
különböző vérkészítményeket állít 
elő. A vérkészítményeket az arra 
rászoruló beteg emberek kapják. Az 
OVSZ kötelessége, hogy az előállított 
és gyógyszerként használt vérkészít-
ményei fertőző betegségek átvitele 
szempontjából is a lehető legkisebb 
kockázatot jelentsenek. Ebből a 
célból szűrővizsgálatokat végez kü-
lönböző fertőzések kimutatására, 
mint a HIV, a fertőző májgyulladás 
(Hepatitis C és Hepatitis B vírus), 
illetve a szifilisz. Véradásra jelent-
kezhet minden 18 és 65 év közötti, 
legalább 50 kg testsúlyú egészséges 
felnőtt. Férfiak évente ötször, nők 
évente háromszor adhatnak vért, két 
véradás között legalább 56 napnak 
kell eltelnie. A véradásra való alkal-
masságot mindig orvos dönti el. A 
vizsgálat a véradó - a donor-  fizikális 
vizsgálatából, a vér hemoglobin 
(vérfesték) meghatározásából áll. 
Ha a vizsgálat során eltérést találnak, 

akkor időlegesen vagy véglegesen 
kizárják a donort a véradásból.

Időleges kizárást alkalmazunk 
például a kívánatosnál (férfi: 
>135 g/l; nők: >125 g/l) alacso-
nyabb hemoglobinszint, nátha, 
torokgyulladás, herpesz esetén, 
kis - és nagy műtétek után, stb.
Végleges kizárást jelentenek egyes 
fertőző megbetegedések (pl. HIV 
veszélyeztetettség, egyéb vérrel 
átvihető fertőzések kockázata), 
vérképzőszervi betegségek, keze-
letlen magas vérnyomás betegség, 
stb. Alkalmanként 450 ml és még 
három kémcsőnyi vér (utólagos 
ellenőrző vizsgálatokhoz) levételére 
kerül sor. A teljes vért centrifugálási 
eljárással választják szét az egyes 
vérkomponensekre, azaz ilyenkor 
mindig keletkezik vörösvérsejt kon-
centrátum (transzfúzióra alkalmas 
35 nap), trombocita (vérlemezke) 
koncentrátum (transzfúzióra alkal-
mas 5 nap) és plazma-készítmény 
(transzfúzióra alkalmas 1 év). A 
transzfúziók során érvényesül a 
komponensterápia, mint alapelv, 
azaz csak olyan vérkomponenst kap 
a beteg, amely pótolja a betegsége, 
állapota okán elvesztett sejtféleségek 
funkcióit, vagy a kórosan alacsony 
sejtszámot (pl. kemoterápiás kezelés 
hatására bekövetkező) kívánjuk egy 
adott szintre megnövelni, és szinten 
tartani. Egy véradótól gyűjtött 450 
± 10% ml teljes vérből előállított 

vérkészítményekkel, akár három 
beteg gyógyulását is elősegíthetjük. 
A vérellátás alapvető törekvése a 
véradás biztonsága, hogy a transz-
fúzióra szoruló betegek vérrel, 
vérkészítménnyel történő kezelése a 
lehető legkisebb kockázatot jelentse. 

Kedves Kardoskúti lakosok! 
1996 óta veszek részt a települé-
sen a véradások szervezésében és 
rendszeres véradásban. Az elmúlt 
időszakban drasztikusan csökkent 
a vért adók száma. Az életkor is 
jelentősen kitolódott. A fiatalok 
száma pedig nem emelkedik. Sze-
retnénk, ha újra jelentős számban 
lennének önkéntes donorok, ezzel 
is segítve a kórházakban fekvő vér-
készítményekre szorulók betegeket. 
Kicsit szeretnék a szívükhöz szólni: 
Aki vért ad, önmagából ad! A vér 
életmentő ajándék, adomány, ame-
lyet szeretetből adnak a véradók és 
ezzel ismeretlen életet mentenek. Mi-
lyen emberfeletti és egyben emberi 
is! Nem minden mérhető pénzben. 
Ilyen a véradás is! Gondoljon Ön is 
beteg embertársaira, és válassza az 
adakozás egy különleges formáját, a 
VÉRADÁS-t, ami a betegek számára 
a legnagyobb ajándék. Legközelebb 
2016. június 8-án lesz véradás 
Kardoskúton. Szeretettel várjuk 
régi és új véradóinkat. Köszönöm.                                                                    

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna

Az életmentő véradásról                                              

Értesítjük a zártkertként nyilvántartott ingatlanok tulajdonosait, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdése szerint a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántar-
tásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését 
a járási hivatalnál díjmentesen. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a település honlapján.

Fekete Zita

Zártkert tulajdonosok figyelmébe
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PUSZTATALÁLKOZÓ

Kardoskút-Pusztaközpontban, 2016. június 4-én, 9.30 órakor várjuk a valamikor a Vásárhelyi Pusztán élő, 
dolgozó és tanuló személyeket egy baráti találkozóra.

Tervezett program:

- előadások a puszta múltjáról, jelenéről és jövőjéről
- megemlékezés Rózsa Imre és Csizmadia Imre munkásságáról
- ebéd, közben Labozár Antal és zenekara muzsikál
- fakultatív pusztalátogatás és kötetlen beszélgetés

A rendezvényre jelentkezni lehet 2016. május 28-ig: 

személyesen a kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Házban
telefonon: 06-70-948-1669, 06-30-9635-554, 06-68-429-023
e-mail cím: kardturegy@gmail.com

Részvételi díj: 1000.- Ft/ fő

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület.

Települési programajánló

A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület a Móra Ferenc Művelődési Házzal közösen
2016. július 2-án

PUSZTALAKODALMAT 
szervez a Pusztaközponti Olvasókörben.

A házasulandó pár: 
Nagy Niki és Verasztó Péter

Program: 
17.00 Esküvő a parkban
18.00 Lovas - hintós felvonulás a falu utcáin
20.00 Vacsora

Menü: 
Köszöntő pálinka
Lakodalmi tyúkhúsleves
Marhapörkölt, burgonya, savanyúság
Sültes tál
Egy pohár pezsgő

Lakodalom hajnalig – Zenél: a MELODY Együttes
Belépő ára: 4.500.- Ft

Jegyek elővételben vásárolhatók a művelődési házban, június 20-ig.
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Április 24-e, Szent György napja, a Magyar Rendőr-
ség ünnepe. Ebből az alkalomból több Békés megyei 
rendőr és rendőrségi dolgozó részesült elismerésben. 
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. április 21-
én délután Békéscsabán tartotta meg ünnepi állomány-
gyűlését. A Rendőrség napja alkalmából dr. Polyák 
Zsolt r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Békés 
megye rendőrfőkapitánya, a hosszabb ideje a rendőr-
ség állományában szolgálatot teljesítő, kiváló szakmai 
munkát végző, illetve nyugállományú hivatásos rend-
őröket és közalkalmazottakat részesített elismerésben, 
valamint átadta a Békés megyei „Év Rendőre” díjakat. 
Az állománygyűlésen 33 Békés megyei település ön-
kormányzatának vezetője, illetve képviselője adott át 
jutalmat a területükön a közrend fenntartása és a köz-
biztonság erősítése érdekében kiváló szakmai munkát 
végző rendőröknek. 
Kardoskút községben D. Tóth Máté címzetes rendőr 
zászlós végzi a körzeti megbízotti feladatokat.  Munká-
jának elismeréseként a község polgármestere, Lengyel 
György, tárgyjutalmat adott át részére ezen ünnepi 
alkalomból.                          (Hírforrás: www. police.hu)

Vargáné Neller Borbála

Elismerés a Rendőrség napja alkalmából

Fotó: Varga Pál
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